LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

MOTION

LIDKÖPINGS KOMMUNGRUPP

Samarbete för bättre utbildning
Bakgrund
Vår naturbruksutbildning i Västra Götaland har under ganska många år varit
omtumlad och levt under stora omställningar, de stora förändringarna började
ca 2013. Vissa skolor har avvecklats och andra har utvecklats, det har skett
stora satsningar på de skolor som utvecklats i regionens regi. Även andra
alternativ har startats upp där det är en annan huvudman än
Västragötalandsregionen. Utvecklingen har utmynnat i att
naturbruksförvaltningen har växt och att det idag bedrivs gymnasieutbildning,
vuxenutbildning (Komvux), yrkeshögskola (BYS) och Kompetenscentrum
(försöks- och testverksamhet)
Utbildning är en av de viktigaste frågorna för vår bransch, det är viktigt att ha goda
kommunikationsvägar mellan Lrf och naturbruksförvaltningen. Vi måste ha en löpande
dialog om vad vi önskar att utbildningen ska innehålla.
Det finns idag lokala programråd på skolorna där olika representanter från branschen (bland
annat lrf ledamöter på olika nivåer) deltar vilket är bra.
Men vi som organisation behöver även finnas med på ett mer övergripande plan, vi behöver
finnas med i en arbetsgrupp med de högsta tjänstemännen och politikerna är för att finnas med
där de största och viktigaste besluten tas. Då kan vi diskutera och samverka kring utveckling
på alla nivåer.
Dessutom är Kompetenscentrum idag en stor del av naturbruksförvaltningen med uppdrag
från regionen ”att vara en modell för hållbar landsbygdsutveckling, långsiktigt hållbar
livsmedelsförsörjning och samspel mellan stad och land”.
Enligt oss kan LRF VG tillföra otroligt mycket genom att detta samarbete utvecklas, vi i LRF
besitter ju en otroligt bred kompetens inom samtliga av naturbrukets olika grenar, vi kan
kanske dessutom vara delaktiga ner på medlems/gårdsnivå i olika projekt?
Vi yrkar därför att:
•
•

LRF arbetar för att skapa denna typen av ”arbetsgrupp”
LRF arbetar för att få mer inflytande i naturbruksförvaltningens arbete

Ort och datum
Motionen antagen på årsmötet i Lidköpings kommungrupp

___________________________ den ___/___ år _______

